Zápis č.22/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 10.3.2021 od 17:30 hodin.
Přítomni:
Ing. Josef Krouza, Mgr.Milena Částková, Zuzana Šťastná, Jana Průšová, Vladimír Zálešák, Lenka Bauerová,
Edwin Trapp
Hosté:
Helena Plasová, Roman Jetenský
Zahájení zasedání a schválení programu zastupitelstva obce
Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou obce
Ing. Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3
zákona o obcích).
1. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení a schválení programu OZ
2. Volby ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Zpráva z kontroly hospodaření obce 2020
5. Rozpočtové opatření č.2
6. Věcné břemeno na pozemku 537/2 k.ú. Rájec u Černavy a 207/3 k.ú.Černava
7. Žádost o pronájem pozemku 128/1 cca 15m 2 v k.ú. Rájec u Černavy
8. Plán oprav cest v Černavě a v Rájci
9. Dotace na střechu bývalé hasičárny
10. Veřejnoprávní smlouva s městem Nejdek k výkonu některých činností městské policie
11. Různé
a) Kácení stromů na hřišti v Rájci
b) Informace o závěrech kontrolní komise
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou, zapisovatelkou Milenu Částkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovatele zápisu Edwina Trappa a Janu Průšovou a zapisovatelku Milenu
Částkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Předsedající provedl kontrolu minulého usnesení , informoval přítomné o veřejném projednávání ÚP 14.4.2021
v 16,00 hod a prováděných opravách KD. Dále konstatoval, že ostatní body byly splněny nebo budou aktuálně
projednávány.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
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4. Zpráva z kontroly hospodaření obce 2020
OZ projednalo Zprávu z kontroly hospodaření obce za rok 2020, které bylo shledáno bez závad. Tato zpráva bude
přílohou Závěrečného účtu 2020, který bude předložen příští zasedání OZ.
Zastupitelstvo obce Černava bere zprávu hospodaření na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č.2
Účetní obce předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č.2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schválilo Rozpočtové opatření č.2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
6. Věcné břemeno na pozemku 537/2 k.ú. Rájec u Černavy a 207/3 k.ú. Černava
OZ projednalo zřízení věcného břemene na pozemky 537/2 k.ú. Rájec u Černavy a 207/3 k.ú. Černava pro účely
elektrického vedení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schválilo zřízení věcného břemene na pozemky 537/2 k.ú. Rájec u Černavy a 207/3 k.ú.
Černava pro účely elektrického vedení.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
7.

Žádost o pronájem části pozemku 128/1, cca 15m 2 , v k.ú. Rájec u Černavy

OZ projednalo žádost záměr pronájmu části pozemku 128/1, cca 15m2, v k.ú. Rájec u Černavy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje záměr pronájmu části pozemku 128/1, cca 15m2 , v k.ú. Rájec u Černavy za
podmínky, že bude umožněn přístup na tuto část pozemku pro případné úpravy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

8. Plán oprav cest v Černavě a v Rájci
Zastupitelstvo projednalo plán oprav cest v obci.
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje plán oprav obecních cest:
- oprava cca 80 m místní komunikace na pozemku 643/1 k.ú. Černava
- oprava cca 180 m místní komunikace na pozemku 564/1 k.ú. Rájec u Černavy
- drobné opravy výtluků
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

9. Dotace na opravu střechu objektu bývalé hasičské zbrojnice
OZ projednalo podání žádosti o dotaci Karlovarského kraje „Obnova venkova“ na „Opravu střechy budovy bývalé
hasičské zbrojnice“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje podání žádosti o dotaci Karlovarského kraje „Obnova venkova“ na „Opravu
střechy budovy bývalé hasičské zbrojnice“.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
10. Veřejnoprávní smlouva s městem Nejdek k výkonu některých činností městské policie
OZ projednalo smlouvu s městem Nejdek k výkonu činností městské policie spočívající v provádění
kontrolního měření rychlosti na území obce Černava, zastavování vozidel a postihování řidičů za přestupky
a odchyt toulavých a opuštěných psů a jejich transport do příslušného zařízení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností městské policie
mezi městem Nejdek a obcí Černava.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

11. Různé
A) Kácení stromů na hřišti v Rájci
OZ projednalo kácení vzrostlých stromů na hřišti v Rájci a jejich náhradu rychlerostoucími keři.
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vykácení vybraných stromů na hřišti v Rájci a jejich náhradu
rychlerostoucími keři.
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
B) Informace o závěrech kontrolní komise
Vladimír Zálešák informoval zastupitele o provedení kontroly se závěry: Ze schválených plánů obce přetrvávají
zřízení radaru na měření rychlosti v obci a jednání o zřízení optické sítě v obci.
Přítomní zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 14.4.2021

V Černavě 12.3.2021

Zapsala: Mgr. Milena Částková

---------------------------------------Ing. Josef Krouza, starosta obce

----------------------------------Jana Průšová - ověřovatelka

Vyvěšeno: _____________________

--------------------------------Edwin Trapp- ověřovatel

Sejmuto:__________________
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